
Podnikatelský plán samoobslužné bezkontaktní myčky aut 

Podnikatelskou příležitost 
lze vnímat v poptávkovém růstu po samoobslužném bezkontaktním mytí řidičů, kteří si chtějí umýt svůj vůz levně, bez poškrábání kartáči, v příjemném prostředí, bez če-
kání a podle svých vlastních představ. Stále větší počet nových vozů přirozeně mění chování, návyky a potřeby jejich majitelů. Mnoho majitelů nových a často drahých 
aut vyžaduje buď ruční, nebo individuální mytí v samoobslužných bezkontaktních myčkách. Profesionální ruční mytí je drahé, automatické kartáčové mycí linky nedoká-
žou umýt vůz dokonale a kartáče z umělých vláken při častém používání zanechávají vlasové škrábance na laku.  

Charakteristika podnikatelského plánu 

Podnikatelský plán, respektive business plan, byznys plán (všechny termíny se běžně používají a vyjadřují tentýž obsah), nám pomůže utřídit si myšlenky o svém nápa-
du, dát jim jednoznačnost prostřednictvím formulování do slov a realizovatelnost prostřednictvím analýz trhu, produktu a propočtu návratnosti vložených investic do nápa-
du. Podnikatelský plán je písemný dokument, který popisuje všechny podstatné vnější i vnitřní okolnosti související s podnikatelskou činností. Podnikatelský plán může-
me vytvářet ještě před zahájením podnikání, stejně tak jej sestavujeme, když se v rámci našeho podnikání rozhodneme pro zásadnější změnu. Cílem je co nejreálněji 
ověřit realizovatelnost nápadu. Mnohdy však pracujeme s odhady a predikcemi budoucího vývoje, nikdy tak nemáme šanci zjistit, jestli se plán setká se skutečností. 
Smyslem tvorby podnikatelského plánu je ověřit, co ověřitelné je, a to porovnat s budoucími odhady tak, abychom o svém nápadu neuvažovali jen v rovině snění a dou-
fání, že by to mohlo vyjít. 

Konkurenční výhodu 

lze spatřovat v efektivitě myčky a v možnosti minimalizace lidského 
faktoru. Investiční a provozní náklady samoobslužné myčky jsou 
výrazně nižší ve srovnání s automatickými mycími linkami. Pokud 
by podnikatelský záměr neplánoval poskytovat zákazníkům služby 
navíc (mytí s obsluhou personálu, prodej doplňkového zboží), lze 
provozovat myčku bez najímání pracovní síly. Provoz bezkontaktní 
automyčky je plně automatizovaný a pro zákazníky intuitivní. Vybra-
ná technologie poskytuje nejmodernější služby v oblasti mytí vozi-
del s vysokým podílem IT technologií. Je možné ji řídit online pomo-
ci aplikace, kterou lze spustit v libovolném prohlížeči a v reálném 
čase tak sledovat výnosy a náklady, stav a spotřebu chemických 

Volba strategie  

Identifikované slabé a silné stránky a hrozby příležitosti a hrozby jsou podnětem pro 
zvážení možného strategického chování podnikatelského subjektu ve vztahu 
k budoucímu vývoji. Varianty strategického chování vycházejí ze čtyř možných zjedno-
dušených přístupů: 

Přístup S – O: využívat silných stránek a příležitostí, které nabízí okolí podniku. 

Přístup W – O: snažit se neutralizovat slabé stránky za pomocí příležitostí z okolí. 

Přístup S – T: využívat svých silných stránek pro eliminaci hrozeb. 

Přístup W – T: snažit se vyřešit nepříznivý stav i za cenu likvidace. 

Z analýzy SWOT vyplývá, že společnost CAR WASH 24, spol. s r.o. má mnoho sil-
ných stránek (produkt, cena, lokalita, technologie, kapacita, provozní náklady, lidský 
faktor) a několik příležitostí (hospodářský růst, růst intenzity dopravy, zájem o bezkon-
taktní mytí, expanze do dalších regionů). Jako vhodná strategie pro nově vznikající 
bezkontaktní myčku se jeví přístup (S-O), tzn. využít silných stránek perspektivního 
podnikatelského záměru a příležitostí, které nabízí okolí podniku.  

Autorka: Nela Veselá, studentka oboru Projektové řízení inovací v podniku. Vedoucí práce: Prof. Ing. Veber, CSc. 
Praha: ČVUT 2019. Diplomová práce. České vysoké učení technické v Praze, Masarykův ústav vyšších studií.  

Doporučení strategického chování 
Současně však v rámci strategického chování by se společnost měla zaměřit také na neutralizaci slabých stránek a eliminaci hrozeb. Příkladem mohou 
být následující doporučení strategického chování: 

 Zvyšovat kvalitu poskytovaných služeb pro spokojenost zákazníků. Naslouchat potřebám svých zákazníků.  

 Řešit stížnosti zákazníků i zaměstnanců. Neskrývat se před zákazníky (neskrývat kontakty), reagovat na emaily a telefonní hovory. Rychle napravo-
vat chyby a chovat se fér.  

 Nabízet komplexní služby na jednom místě (samoobslužné mytí a vysávání, parfémování interiéru, myčka auto koberců, tlakový kompresor pro 
huštění pneumatik apod.). 

 Zákazníkům měně zručným nebo s handicapem nabídnout mytí auta s obsluhou personálu.  

 Zaměřit marketingovou komunikaci na zvýšení povědomí o výhodách bezkontaktních myček a současně na zápory automatických mycích linek 
s cílem získat nové zákazníky. 

 Sledovat práci zaměstnanců ve vztahu k zákazníkům. Vyhodnocovat jejich efektivitu. Stimulovat zaměstnance formou zajímavých zaměstnanec-
kých benefitů nebo podílů na hospodářských výsledcích.  

 Vytvářet, udržovat a využívat databáze zákazníků k marketingovým účelům. Odměňovat věrné zákazníky. Nezapomenout na ochranu osobních 
údajů GDPR (General Data Protection Regulation).  

 Uzavřít dodavatelské smlouvy garantujících fixní ceny vstupů a jejich pravidelné dodávky po určitou dobu.  

 Firmám nabídnout možnost placení prostřednictvím bezhotovostního klíče se zpětnou fakturací odebraných služeb. 

 Vytvářet finanční rezervy na dobu přerušení nebo omezení provozu myčky z různých důvodů, např. přerušení dodávky vstupů, úplné nebo částeč-
né uzávěrky přilehlé komunikace apod. 

 Dosažený disponibilní zisk využít k expanzi samoobslužného mytí do dalších regionů.   

 Analyzovat dopady připravovaných legislativních změn apod. 

PESTEL analýza 

představuje komplexní pohled na externí prostředí, do kterého firma plánuje vstoupit. Praha byla vybrána jako místo pro výstavbu první samoobslužné myčky. Cílem této 
analýzy je zmapovat a identifikovat v každé sledované oblastí nejvýznamnější faktory, které budou ovlivňovat podnik. Výstavba první myčky je plánována v Letňanech. 
Analýza vnějšího prostředí je zasazena do širšího teritoriálního kontextu, aby vynikla některá specifika Prahy. Předmětem analýzy jsou: politické faktory, ekonomické fak-
tory, sociální faktory, technologické faktory, ekologické faktory, legislativní faktory 

PORTEROVA analýza  pěti konkurenčních sil 
umožňuje popsat a pochopit podstatu konkurenčního prostředí uvnitř každého jednotlivého odvětví, a tak vytvořit informační základnu pro rozhodování o tvorbě konku-
renční výhody. Cílem analýzy je najít v odvětví takové postavení, v němž se společnost může nejlépe bránit konkurenčním silám nebo je může ovlivnit ve svůj prospěch. 
Protože společný vliv těchto sil může být až bolestivě zřejmý všem konkurentům, klíčem pro rozvoj je nahlédnout pod jejich povrh a analyzovat zdroje každé z těchto sil. 
Znalost těchto základních zdrojů konkurenčního tlaku zřetelně ukáže na silné a slabé stránky společnosti, ozřejmí její postavení v odvětví, vyjasní, ve kterých oblastech 
se mohou změny nejvíce vyplatit, a zdůrazní místa, v nichž trendy odvětví nabízí největší příležitosti nebo odkud může přijít ohrožení. 

SWOT analýza 

SWOT analýza je jednoduchým nástrojem, koncepčním rámcem 
pro systematickou analýzu, zaměřeným na charakteristiku klíčo-
vých faktorů ovlivňujících strategické postavení podniku. Je přístu-
pem nepřetržité konfrontace vnitřních zdrojů a schopností podniku 
se změnami v jeho okolí. SWOT analýza využívá předchozích ana-
lýz tím, že identifikuje hlavní silné a slabé stránky podniku a po-
rovnává je s hlavními vlivy z okolí podniku, resp. příležitostmi a 
ohroženími a směřuje k syntéze jako východisku pro formulaci 
strategie. Uplatnění SWOT analýzy je vedeno základním cílem roz-
víjet silné stránky a potlačovat, resp. utlumovat slabé a současně 
být připraven na potencionální příležitosti a hrozby V rámci této 
analýzy se snažíme zjistit, do jaké míry kolidují silné a slabé stránky 
společnosti popsané během interních strategických analýz 
s vývojem externího prostředí, resp. s jeho změnami ve formě příle-
žitostí a ohrožení. Výsledky analýzy jsou koncentrovány do závě-
rečné tabulky nazývané SWOT analýza.  

Plánový výkaz zisku a ztrát k 1. 1.2019 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

I. Tržby z prodeje služeb 0 7 002 927 7 002 927 7 002 927 7 002 927 7 002 927 7 002 927 

II. Tržby za prodej zboží 0 1 825 000 1 825 000 1 825 000 1 825 000 1 825 000 1 825 000 

A. Výkonová spotřeba 179 999 4 199 300 4 004 301 4 014 301 4 024 301 4 034 301 4 044 301 

1. Náklady vynaložené na prodané zboží 0 1 551 250 1 551 250 1 551 250 1 551 250 1 551 250 1 551 250 

2. Spotřeba materiálu a energie 92 999 1 681 750 1 608 751 1 608 751 1 608 751 1 608 751 1 608 751 

3. Služby 87 000 966 300 844 300 854 300 864 300 874 300 884 300 

B. Osobní náklady 0 1 833 120 1 833 120 1 833 120 1 833 120 1 833 120 1 833 120 

1. Mzdové náklady 0 1 368 000 1 368 000 1 368 000 1 368 000 1 368 000 1 368 000 

2. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 0 465 120 465 120 465 120 465 120 465 120 465 120 

C. Daně a poplatky v provozní činnosti 0 3 372 3 372 3 372 3 660 3 660 3 660 

D. Úpravy hodnot dlouhodobého majetku - trvalé 0 754 530 754 530 754 530 754 530 754 530 754 530 

E. Ostatní provozní náklady 0 42 500 42 500 42 500 42 500 42 500 42 500 

 * PROVOZNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ -179 999 1 995 105 2 190 104 2 180 104 2 169 816 2 159 816 2 149 816 

F. Výnosové úroky 0 0 0 0 0 0 0 

G. Nákladové úroky 0 243 835 225 202 205 221 183 797 160 824 136 190 

H. Ostatní finanční výnosy 0 0 0 0 0 0 0 

CH. Ostatní finanční náklady 0 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 

** FINANČNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 0 -255 835 -237 202 -217 221 -195 797 -172 824 -148 190 

* Výsledek hospodaření před zdaněním -179 999 1 739 270 1 952 902 1 962 882 1 974 018 1 986 992 2 001 626 

Q. Daň z příjmů za běžnou činnost - splatná 0 330 410 370 880 372 780 375 060 377 340 380 190 

** Výsledek hospodaření po zdanění -179 999 1 408 860 1 582 022 1 590 102 1 598 958 1 609 652 1 621 436 

Plánová rozvaha k 1. 1. 2019 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

  AKTIVA CELKEM 8 020 001 10 088 217 10 025 864 9 739 580 9 433 029 9 105 341 8 754 679 

B. Stálá aktiva 7 545 300 6 790 770 6 036 240 5 281 710 4 527 180 3 772 650 3 018 120 

B. I Dlouhodobý hmotný majetek 7 545 300 6 790 770 6 036 240 5 281 710 4 527 180 3 772 650 3 018 120 

C. Oběžná aktiva 474 701 3 297 447 3 989 624 4 457 870 4 905 849 5 332 691 5 736 559 

C. I Zásoby 80 970 80 970 80 970 80 970 80 970 80 970 80 970 

1. Materiál 21 470 21 470 21 470 21 470 21 470 21 470 21 470 

2. Zboží 59 500 59 500 59 500 59 500 59 500 59 500 59 500 

C. II Krátkodobé pohledávky 0 181 444 181 444 181 444 181 444 181 444 181 444 

C. III Stát - daňové pohledávky 126 204 0 0 0 0 0 0 

C. IV Finanční majetek (peněžní prostředky) 267 527 3 035 033 3 727 209 4 195 456 4 643 434 5 070 276 5 474 145 

                  

  PASIVA CELKEM 8 020 001 10 088 217 10 025 864 9 739 580 9 433 029 9 105 341 8 754 679 

A. Vlastní kapitál 4 420 001 6 008 860 6 182 022 6 190 102 6 198 958 6 209 652 6 221 436 

A. I Základní kapitál 4 600 000 4 600 000 4 600 000 4 600 000 4 600 000 4 600 000 4 600 000 

A. II Hospodářský výsledek běžného období -179 999 1 408 860 1 582 022 1 590 102 1 598 958 1 609 652 1 621 436 

B. Cizí zdroje 3 600 000 4 079 357 3 843 842 3 549 478 3 234 070 2 895 689 2 533 244 

B. I Krátkodobé závazky 0 737 111 777 983 779 987 782 370 784 753 787 707 

1. Závazky z obchodních vztahů 0 169 790 169 930 170 208 170 487 170 765 171 043 

2. Závazky k zaměstnancům a ke společníkovi 0 86 850 86 850 86 850 86 850 86 850 86 850 

3. Závazky ze sociálního a zdravotního pojištění 0 51 300 51 300 51 300 51 300 51 300 51 300 

4. Stát - daňové závazky 0 429 171 469 903 471 628 473 733 475 838 478 513 

B. II Bankovní úvěry a výpomoci 3 600 000 3 342 246 3 065 859 2 769 492 2 451 700 2 110 935 1 745 537 

1. Bankovní úvěry dlouhodobé 3 600 000 3 342 246 3 065 859 2 769 492 2 451 700 2 110 935 1 745 537 

Výkaz peněžních toků 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Počáteční stav peněžních prostředků k 1.1. 0 3 035 033 3 727 209 4 195 456 4 643 434 5 070 276 

(+) Zisk po zdanění 1 408 860 1 582 022 1 590 102 1 598 958 1 609 652 1 621 436 

(+) Odpisy 754 530 754 530 754 530 754 530 754 530 754 530 

(+/-) Změna stavu krátkodobých pohledávek -181 444 0 0 0 0 0 

(+/-) Změna stavu zásob materiálu -21 470 0 0 0 0 0 

(+/-) Změna stavu zásob zboží -59 500 0 0 0 0 0 

(+/-) Změna stavu krátkodobých závazků 737 111 40 872 2 003 2 383 2 383 2 953 

I. Cash flow z provozní činnosti  2 638 087 2 377 424 2 346 636 2 355 872 2 366 565 2 378 919 

(-) Přírůstek dlouhodobého majetku -7 545 300 0 0 0 0 0 

II. Cash flow z investiční činnosti  -7 545 300 0 0 0 0 0 

(+) Čerpání dlouhodobého bankovního úvěru 3 600 000 0 0 0 0 0 

(+) Vklady společníků 4 600 000 0 0 0 0 0 

(-) Vyplacení podílů na zisku společníkům 0 -1 408 860 -1 582 022 -1 590 102 -1 598 958 -1 609 652 

(-) Splátky dlouhodobého bankovního úvěru -257 754 -276 387 -296 367 -317 792 -340 765 -365 399 

III. Cash flow z finanční činnosti  7 942 246 -1 685 247 -1 878 389 -1 907 894 -1 939 723 -1 975 050 

Cash flow = CF provozní + CF investiční + CF finanční 3 035 033 692 177 468 246 447 978 426 842 403 869 

Konečný stav peněžních prostředků k 31.12. 3 035 033 3 727 209 4 195 456 4 643 434 5 070 276 5 474 145 

Finanční plán 

se zaměřuje na finančně ekonomickou stránku podnikatelského plánu. Hlavním cílem této části je podat poskytovatelům ka-
pitálu reálný obraz o budoucím vývoji finanční situace společnosti za předpokladu plnění naplánovaných cílů. Na základě in-
formací získaných z dílčích plánů, rozpočtů a kvalifikovaných odhadů (plán tržeb, plán odpisů, plán splátek úvěru, rozpočet 
nákladů, rozpočet počátečních výdajů, potřeba finančních zdrojů, potřeba zaměstnanců apod.) jsou vytvořeny plánové výka-
zy: rozvaha, výkaz zisku a ztrát, výkaz peněžních toků.  

Zhodnocení podnikatelského plánu 

Nově založená společnost CAR WASH 24, spol. s r.o. plánuje otevřít svou první provozovnu se šesti mycími boxy na území městské části Praha 18, v Letňanech. Samoobslužná myčka je schopna pracovat v nepřetržitém provozu (v zimě do -20 °C) a její maximální denní kapacita dosahuje 864 my-
cích cyklů. Pozemek o velikosti 800 m2, na němž je naplánovaná výstavba myčky, je dopravně navázán na komunikaci s vysokou intenzitou dopravy a nachází se v těsném sousedství jednoho z největších obchodních center v Praze. Předností zvolené lokality je dostatečný zákaznický potenciál, kte-
rý plyne z analýzy demografického vývoje a z analýzy trendů v automobilové dopravě. Z analýzy ekonomických faktorů, hodnocených v širším teritoriálním kontextu, vyplývá, že Praha je vysoce ekonomicky vyspělým a bohatým regionem s vysokou životní úrovní, která převyšuje nejenom ostatní čes-
ká města, ale i řadu evropských. Z marketingového průzkumu provedeného formou anonymního dotazování vyplynulo, že řidiči jsou tomuto způsobu mytí naklonění.  

Výrobcem zvolené technologie je polská společnost BKF CarWash, která patří k předním Evropským výrobcům bezdotykové technologie mytí aut. Dodavatelem zařízení je společnost BKF Myčky s.r.o., která je autorizovaným dealerem pro ČR.  

Finanční plán je sestaven na podkladě dílčích plánů, rozpočtů a požadavků vyplývajících z finanční a ekonomické proveditelnosti a udržitelnosti podnikatelského záměru na dobu deseti let, která koresponduje s očekávanou dobou životnosti technologické části myčky. Uvedení samoobslužné myčky 
do plného provozu si vyžádá finanční zdroje ve výši 8 200 000 Kč. Náklady na užívání pozemku jsou do finančního plánu zapracovány ve formě nájemného. Při zahájení provozu je počítáno se čtyřmi zaměstnanci. Zvolená počáteční struktura financování je dána poměrem vlastního (56%) a cizího 
(44%) kapitálu.  Vlastní kapitál tvoří vklady společníků ve výši 4 600 000 Kč a cizí kapitál plánuje společnost zajistit formou dlouhodobého bankovního úvěru ve výši 3 600 000 Kč, s předpokládanou úrokovou sazbou 7%. Společnost plánuje realizovat tržby z prodeje samoobslužného mytí, z prodeje 
mytí s obsluhou personálu a z prodeje kvalitní autokosmetiky pro ochranu a ošetření exteriéru a interiéru vozidel. Plánované roční tržby ze všech aktivit dosahují v průměru 8 827 927 Kč. Roční náklady potřebné k dosažení této tržby činí v průměru 6 847 419 Kč a výsledek hospodaření před zdaně-
ním dosahuje průměrné hodnoty 1 980 507 Kč. Rentabilita celkových tržeb se pohybuje v rozsahu 15,96% až 19,07%. Tržby z hlavní výdělečné činnosti, tj. z prodeje samoobslužného mytí se odvíjí od vývoje poptávky, resp. od využití kapacity myčky. Poptávka po samoobslužném mytí je stanovena 
na podkladě informací poskytnutých dodavatelem myčky, který disponuje údaji o poptávce samoobslužného mytí v regionech se srovnatelnými parametry, co do ekonomické výkonnosti, demografického složení, vývoje automobilismu, přístupu řidičů k mytí aut, konkurenčních tlaků a dalších faktorů 
ovlivňujících poptávku. Vyhodnocením potřebných parametrů bylo odhadnuto využití kapacity myčky v rozmezí 25% až 35%. Tržby z prodeje samoobslužného mytí dosahují při uvažovaném 25% využití kapacity myčky v průměru 6 520 068 Kč, čímž se podílejí na celkových tržbách 73,48%. Roční 
náklady potřebné k dosažení této tržby potom činí v průměru 5 249 201 Kč a výsledek hospodaření dosahuje v průměru 1 270 867 Kč. Náklady investičního a provozního charakteru samoobslužné myčky jsou stanoveny na podkladě cenové nabídky a informací poskytnutých dodavatelem. Doba do-
sažení bodu zvratu myčky činí 7,51 roků. Ukazatel kritického využití kapacity myčky, který vyjadřuje míru využití kapacity v bodě zvratu, činí 18,78%. Při 35% využití kapacity myčky činí doba dosažení bodu zvratu 5,37 roků. 

Vývoj finanční situace podnikatelského záměru, při uvažovaném 25% využití kapacity myčky, dokumentují zpracované plánové výkazy: rozvaha, výsledovka, výkaz peněžních toků. Finanční analýza (analýza rentability, aktivity, zadluženosti a likvidity) zpracovaná na podkladě těchto výkazů napovídá, 
že společnost může dlouhodobě existovat, tzn. být rentabilní pro vlastníky, efektivně využívat majetek a být přiměřeně zadlužená. Z výkazu peněžních toků plyne, že společnost je schopna v každém plánovaném období hradit své splatné závazky, vyplácet společníkům podíly na zisku a vytvářet 
kladné peněžní zůstatky. Rentabilita vlastního kapitálu ( se pohybuje v rozmezí 21,34% až 33,56%. Vložené finanční prostředky se z peněžních toků zahrnujících zisk po zdanění a odpisy vrátí ve čtvrtém roce provozu. Zhodnocení ekonomické efektivnosti investičního záměru je provedeno pomoci 
kritéria čisté současné hodnoty (NPV) a vnitřního výnosového procenta (IRR). Investice je podle kritéria NPV výhodná, neboť je splněna podmínka NPV ≥ 0. Metoda IRR je spojena s metodou NPV, neboť IRR je diskontní sazba, při které je NPV rovna nule. Podle tohoto kritéria lze investici také při-
jmout, neboť IRR je větší než minimální požadovaná míra návratnosti, v našem případě  WACC. 

Z výše uvedeného vyplývá, že se jedná o poměrně bezpečnou investici a že společnost CAR WASH 24, spol. s r.o. může se svým podnikatelským záměrem zaujmout stabilní pozici na trhu samoobslužného mytí. Při uvádění produktu na trh, ji bude nápomocen tento reálný a detailně zpracovaný 
podnikatelský plán, který obsahuje potřebné analýzy, hodnocení, propočty, strategická doporučení i možnosti řešení nepříznivých finančních situací. Pokud se naplní finanční předpoklady, doporučuji použit vygenerovaný zisk k další expanzi. Pro další rozvoj podniku budou velkou výhodou získané 
zkušenosti.  

Dokončený podnikatelský plán může být použit k získání investora, kterého zaujme tento konkrétní projekt, nebo jako inspirace pro zájemce o podnikání v segmentu samoobslužného mytí.  

Náklady na provoz myčky byly rozčleněny, podle závislosti na objemu prodaných mycích cyklů (výkonů): fixní a variabilní. To-
to členění je významné z hlediska řízení zisku a nákladů, neboť umožnuje analyzovat vliv změn v objemu prodaných mycích 
cyklů, resp. využití kapacity myčky, na vývoj zisku a nákladů. Účinným nástrojem řízení vztahů mezi náklady, objemem výko-
nů a ziskem je tzv. analýza bodu zvratu.   

Při sestavování výkazu peněžních toků nepřímou metodou vyjdeme ze zisku po zdanění běžného období, který upravíme o 
změny aktiv a pasiv. Při zohledňování těchto změn použijeme následující vazby:  

 přírůstek/úbytek aktiv představuje (-) / (+) peněžní tok, přírůstek/úbytek pasiv představuje (+) / (-) peněžní tok.  


